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(REACH) 
 

  

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa handlowa produktu: Daytona Hydraulic Oil 11158 V32-V150 
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
Zidentyfikowane zastosowania: Daytona Hydraulic Oil 11158 V doskonale sprawdzają się w wysoko obciążonych 
układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz pompach 
łopatkowych. Stosowane wszędzie, gdzie wymagany jest wysoki poziom własności przeciwzużyciowych oleju. 
Zastosowania odradzane: inne niż wskazane powyżej 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: 
Oil Center Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Domaniewska 47, 02-672 Warszawa 
tel: 71 333 22 22, fax: 71 327 30 65 
biuro@oilcenter.pl, www.oilcenter.pl 
1.4. Numer telefonu alarmowego: 
112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) 

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny 

 wg dyrektywy 1999/45/WE wg WE nr 1272/2008 (CLP) 

Zagrożenie wynikające z właściwości 
fizykochemicznych: 

Nieklasyfikowana Nieklasyfikowana 

Zagrożenie dla człowieka: Nieklasyfikowana Nieklasyfikowana 
Zagrożenie dla środowiska: Nieklasyfikowana Nieklasyfikowana 

2.2. Elementy oznakowania 
Piktogram: Brak  
Hasło ostrzegawcze: Brak 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak 
2.3. Inne zagrożenia: 
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB z załącznikiem XIII.  

SEKCJA 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 

3.1. Substancje 
Nie dotyczy 

3.2. Mieszaniny: 

Nazwa 
substancji 

Numer 

% wag 

Klasyfikacja 

rejestracyjny CAS/WE indeksowy 67/548/EWG 
1272/2008/

WE 

2-
etyloheksylo-
ditio fosforan 

cynku 

01-
2119493635-

27-XXXX 
4259-15-8 - 0,4– 0,8 

Xi R51/53, Xi 
R41 

Eye Dam. 1 
H318, 

Aquatic 
Chronic 2 

H411 

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) nie przekracza 3% (ekstrakt DMSO wg 
IP 346), ma zastosowanie Nota L i H. 

mailto:biuro@oilcenter.pl
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Pełna treść zwrotów R i H w Sekcji 16 

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 
Wdychanie:  
Skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia niepokojących objawów. Wyprowadzić poszkodowanego na 
świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. 
Kontakt ze skórą 
Zanieczyszczona odzież niezwłocznie zdjąć. Zanieczyszczoną skórę umyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie 
spłukać wodą. W przypadku pojawienia i utrzymywania się podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. 
Kontakt z oczami 
Zanieczyszczone oczy niezwłocznie płukać ciągłym strumieniem wody, zdjąć szkła kontaktowe (jeśli są) i płukać 
dalej przez 15 min. Podczas przepłukiwania trzymać oczy szeroko rozwarte. W przypadku wystąpienia i 
utrzymywania się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby 
uniknąć uszkodzenia rogówki. 
Spożycie: 
przypadku połknięcia sporych ilości wywołać wymioty. Wypłukać usta wodą. Nie podawać nic do spożycia osobie 
nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Nie określono 
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania 
z poszkodowanym 
Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz lub ratownik medyczny po szczegółowej 
ocenie stanu poszkodowanego. 

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 

5.1. Środki gaśnicze 

Stosowne środki gaśnicze: Dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody lub mgła 
wodna, piana odporna na działanie alkoholu. 

Środki gaśnicze, które nie mogą 
być używane ze względów 
bezpieczeństwa: 

Zwarte prądy wody. 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną 
Podczas spalania mogą tworzyć się toksyczne spaliny zawierające tlenki węgla, formaldehyd. Unikać wdychania 
produktów spalania – mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. 
5.3. Informacje dla straży pożarnej: 
Zaleca się postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu pożarów chemikaliów. 
W przypadku pożaru obejmującego duże ilości produktu, ewakuować z zagrożonego obszaru osoby postronne. 
Zamknięte pojemniki nie objęte pożarem, chłodzić rozproszonymi prądami wody i jeśli to możliwe i bezpieczne 
usunąć je z obszaru zagrożenia. Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu do kanalizacji i zbiorników 
wodnych. Powstałe ścieki usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby biorące udział w gaszeniu 
powinny być przeszkolone, wyposażone w aparaty z niezależnym dopływem powietrza oraz pełną odzież 
ochronną. 

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: 
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Ograniczyć dostęp osób trzecich do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. 
Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków było przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolony personel. 
Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie wdychać par lub mgły. W przypadku awarii w 
pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednie wentylowanie lub wietrzenie. Nie palić tytoniu, usunąć 
źródła ognia i ugasić otwarty ogień. 
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: 
Jeśli to możliwe bezpiecznie usunąć lub ograniczyć wydzielanie się produktu. Nie dopuścić do przedostania się 
produktu do studzienek ściekowych , wód i gleby. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze, ochrony 
środowiska oraz BHP. 
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: 
Mniejsze ilości uwolnionego produktu absorbować obojętnym nie palnym materiałem chłonnym (np. ziemia, 
piasek), zebrać do zamkniętego, oznaczonego pojemnika na odpady. Zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić 
wodą z dodatkiem detergentu, a następnie spłukać wodą. Zebrane duże ilości cieczy odpompować. 
Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W razie potrzeby skorzystać z wyspecjalizowanej firmy 
zajmującej się utylizacją odpadów. 
6.4. Odniesienia do innych sekcji: 
Odnieść się do sekcji 13 karty charakterystyki 

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania: 
Zapobieganie zatruciom: zapobiegać tworzeniu się par lub mgły przekraczających ustalone dopuszczalne 
wartości narażenia zawodowego. Zapewnić skuteczną wentylację oraz unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i 
ubrania. Unikać wdychania par lub mgły. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Przestrzegać 
podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy z preparatem. Po skończonej pracy 
każdorazowa umyć ręce wodą z mydłem. Zanieczyszczoną, nasiąkniętą odzież ściągnąć i umieścić z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Wyprać przed ponownym założeniem. 
Zapobieganie pożarom i wybuchom: nie używać otwartego źródła ognia, nie palić tytoniu, usunąć inne źródła 
zapłonu. 
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach, w chłodnym, dobrze 
wentylowanym miejscu z nienasiąkliwym podłożem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia, chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zalecana temperatura magazynowania poniżej 30°C. 
7.3. Szczególne zastosowania końcowe: 
Nie przewidziano innego zastosowania niż w pkt. 1.2 

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczące kontroli: 
Dla produktu nie wyznaczono parametrów kontroli narażenia. Wartości dla ciekłej warstwy aerozolu (olej 
mineralny): 

Składnik niebezpieczny NDS [mg/m3] 
NDSCh 

[mg/m3] 
NDSP 

[mg/m3] 

Oleje mineralne 5 10 - 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych  
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) 
8.2. Kontrola narażenia: 
Zalecane metody oznaczania czystości powietrzu wg następujących 
- PN-Z-04008-7:2002 „Zasady pobierania próbek powietrza środowisku pracy i interpretacji wyników”. 



Daytona Hydraulic Oil 11158 V32-150 

Data wydania: 06.05.2011 
Data aktualizacji: 15.04.2015 
Edycja: 02 
Strona 4 z 9  
Numer karty: MSDS-011515.2.263 

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI  
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 

(REACH) 
 

  

- PN-Z-04108-6:2006 „Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Oznaczanie olejów mineralnych 
(mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie”. 
- PN-Z-04108-5:2006 „Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości olejów. Oznaczanie fazy ciekłej olejów 
mineralnych na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni”. 
Stosowane techniczne środki kontroli: 
Wentylacja ogólna w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości 
dopuszczalnych stężeń. 

Zalecenia odnośnie środków ochrony indywidualnej: 
Ochrona oczu i twarzy: 
Stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w wodny 
natrysk do płukania oczu. 
Ochrona skóry: 
Nosić rękawice ochronne nieprzepuszczalne, odporne na działanie olejów (np. perbutanu, vitonu, z kauczuku 
butylowego). Wyboru materiału rękawic należy dokonać z uwzględnieniem czasu przebicia (zalecane: minimum 
30min.), szybkości przenikania (zalecane: minimum poziom 2) i degradacji. Zaleca się regularne zmienianie 
rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, 
przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). Nosić fartuch lub ubranie ochronne 
z materiałów powlekanych, odpornych na działanie produktu; obuwie ochronne olejoodporne, antypoślizgowe. 
Ochrona dróg oddechowych 
W normalnych warunkach stosowania nie są wymagane. W przypadku stężeń przekraczających dopuszczalne 
wartości lub niedostatecznej wentylacji stosować zatwierdzony respirator z odpowiednim filtrem 
lub filtropochłaniaczem. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartości tlenu 
w powietrzu, dużej niekontrolowanej emisji lub innych okoliczności, kiedy maska nie daje dostatecznej ochrony 
stosować aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza. 
Zagrożenia termiczne 
Z powodu temperatury zapłonu powyżej 55°C produkt nie został zakwalifikowany jako łatwopalny, należy 
jednak unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz źródeł otwartego ognia. 
Kontrola narażenia środowiska: 
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub 
gleby. 

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych: 

Wygląd: Ciecz, kolor bursztynowy 

Zapach: Charakterystyczny olejowy 

Próg zapachu: Nie dotyczy 

Wartość pH: Nie dotyczy 

Temperatura płynięcia [°C]: -23 

Temperatura początku wrzenia i zakres 
temperatur wrzenia [°C]: 

Nie oznaczono 

Temperatura zapłonu, (t.o.) [°C]: V32: 218  
V46: 220 
V68: 225 
V100: 245 
V150: 280 

Szybkość parowania [°C]: Nie oznaczono 
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Palność (ciało stałe, gaz): Nie dotyczy 

DGW [% obj.]: Nie oznaczono 

GGW [% obj.]: Nie oznaczono 

Prężność pary [mm Hg] w 20°C Nie oznaczono 

Gęstość pary: Nie oznaczono 

Gęstość w temperaturze 15°C [g/cm3]: 0,850-0,900 

Rozpuszczalność: 
Nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny 
w węglowodorowych rozpuszczalnikach organicznych 

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: Nie oznaczono 

Temperatura samozapłonu [°C]: Nie oznaczono 

Temperatura rozkładu: Nie oznaczono 

Lepkość kinematyczna w 40°C [mm2/s]: V32: 29-35  

V46: 41-50 

V68: 61-75 

V100: 90-110 

V150: 145-165 

Właściwości wybuchowe: Brak danych 

Właściwości utleniające: Brak danych 

9.2. Inne informacje: 
Brak  

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1. Reaktywność 
Produkt reaguje z silnymi utleniaczami, metalami alkalicznymi, tlenkami metali oraz kwasami. 
10.2. Stabilność chemiczna 
Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. 
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Nie są znane. 
10.4 Warunki, których należy unikać 
Wysokie temperatury, otwarty płomień i inne źródła zapłonu, bezpośredniego nasłonecznienia 
10.5. Materiały niezgodne 
Silne utleniacze, kwasy, metale alkaliczne, tlenki metali 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
Nie są znane. Produkty spalania mogą zawierać toksyczne tlenki węgla, formaldehyd 

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Podane informacje bazują na danych uzyskanych w badaniach składników i toksykologii podobnych produktów 

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Toksyczność ostra 
Dane dla oleju bazowego: 
LD50: >5000 mg/kg (doustnie) 
LC50: >5.0 mg/l (inhalacyjnie) 
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LD50: >2000 mg/kg (skóra) 
Działanie żrące/drażniące na skórę 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Długotrwały kontakt z produktem może 
spowodować podrażnienie skóry. 
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Rakotwórczość: 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Szkodliwe działanie na rozrodczość 
W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione 
Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną 
Przypadkowe połknięcie może spowodować zaburzenia żołądkowe (nudności, wymioty, bóle brzucha) 
Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego 
narażenia: 
Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może powodować wysuszenie, pękanie i przewlekłe stany zapalne 
skóry. Może wywoływać podrażnienie dróg oddechowych w przypadku gdy występuje w postaci mgły olejowej 
lub oparów w wysokich temperaturach. 

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 

12.1. Toksyczność 
Produkt nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska 
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu: 
Ograniczony stopień biodegradowalności 
12.3. Zdolność do bioakumulacji: 
Produkt ten prawdopodobnie nie akumuluje się środowisku naturalnym poprzez łańcuch pokarmowy 
12.4. Mobilność w glebie: 
Wyciekające substancje mogą wnikać do gruntu, powodując zanieczyszczenie wód gruntowych. 
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Nie dotyczy 
12.6. Inne szkodliwe skutki działania: 
Produkt nie wpływa szkodliwie na niszczenie warstwy ozonowej i ocieplenie klimatu. 

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów: 
Zalecenia dotyczące mieszaniny: 
Kod odpadu: 13 01 10 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych 
Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy 
produkt należy poddać odzyskowi lub likwidacji w uprawnionych spalarniach lub zakładach 
uzdatniania/unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zalecania dotyczące zużytych opakowań: 
Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21.) 
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Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112.poz. 
1206 z póź. zmianami). 

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Substancja nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych zawartym w ADR (transport 
drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy). 

14.1. Numer UN (numer ONZ): Nie dotyczy 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy 

14.3. Klasa(y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy 

14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy 

14.5. Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika Nie dotyczy 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do 
konwencji MARPOL73/78 i Kodu IBC 

Nie dotyczy 

 SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny: 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 
322 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz.U.12. poz. 445) 

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(sprostowanie Dz.Urz. L 136 z 29.5.2007 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. L 133 z 
31.05.2010) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 
31.12.2008 z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji 
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 
60, poz.375; z 1998 r. Nr 159, poz.1057; z 2001 r. Nr 37, poz. 451; Nr 128, poz. 1405) 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 
49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 
2008 r. Nr 203, poz. 1275) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 
2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908.) 

 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR 2015-2017 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 
1367.) 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się 
w mieszaninie 

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE 

Zakres aktualizacji 
Aktualizacja obejmuje dostosowanie układu i treści do wymagać rozporządzenia UE nr 453/2010 w 
podpunktach 2.1, 2.2, 3.2, 15.1, 16.. 

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 
NDS   Najwyższe dopuszczalne stężenie 
NDSCh   Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe 
NDSP   Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe 
vPvB (Substancja)  Bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji 
PBT (Substancja)  Trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna 
PNEC   Przewidywane stężenie niepowodujące skutków 
DN(M)EL  Poziom niepowodujący zmian 
LD50   Dawka, przy której obserwuje się zgon 50% badanych zwierząt 
LC50   Stężenie, przy którym obserwuje się zgon 50 % badanych zwierząt 
ECX   Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości   
  wzrostu 
LOEC   Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt 
NOEL   Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów 
RID   Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych 
ADR   Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów  
  niebezpiecznych 
IMDG   Międzynarodowy Kodeks Morski Towarów Niebezpiecznych 
IATA   Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych 
UVCB   Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub   
  materiały biologiczne 
Pełny tekst zwrotów H 
H226  Łatwopalna ciecz i pary. 
H302  Działa szkodliwie po połknięciu. 
H304  Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H314  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H315  Działa drażniąco na skórę. 
H317  Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
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H318  Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
H319 Działa drażniąco na oczy 
H335  Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H373  Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 
H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H412  Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
H413  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki 
Pełny tekst klasyfikacji CLP 
Aquatic Acute 1  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 1 (ostra) 
Aquatic Chronic 1  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 1 (przewlekła) 
Aquatic Chronic 2  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 2 (przewlekła) 
Aquatic Chronic 4  Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat. 4 (przewlekła) 
Acute Tox. 4   Toksyczność ostra, kat. 4 
Eye Dam. 1   Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1 
Skin Irrit. 2   Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2 
Skin Corr. 1B   Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 1B 
Skin Sens. 1   Działanie uczulające na skórę, kat. 1 
Skin Sens. 1B   Działanie uczulające na skórę, kat. 1B 
Asp.Tox.1   Zagrożenie spowodowane aspiracją, kat. 1 
STOT RE2  Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie) kat.2 
STOT SE3  Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) kat.3 
Pełny tekst zwrotów R 
R22 Działa szkodliwie po połknięciu. 
R43  Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 
R38  Działa drażniąco na skórę. 
R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 
R34  Powoduje oparzenia. 
R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym 
Pełny tekst klasyfikacji DSD/DPD 
Xi  Drażniący 
Xn  Szkodliwy 
C  Żrący 
N  Niebezpieczny dla środowiska 

Literatura źródła danych: 
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 – 15 karty charakterystyki. 

Oświadczenia: 

Powyższe informacje zostały opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy technicznej, aktualny stan prawny 
odpowiadający obowiązującym przepisom krajowym i ustawodawstwu Unii Europejskiej. Celem karty 
charakterystyki jest udostępnienie użytkownikowi produktu wszystkich informacji charakteryzujących produkt 
pod względem wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i wymagania środowiska. Niniejsza karta charakterystyki 
bezpieczeństwa substancji chemicznej nie stanowi gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i 
nie może być podstawą do reklamacji. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa wzięto pod uwagę właściwe 
zastosowanie produktu. Każdy użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów 
regulujących jego działalność oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania produktu 
od tego, które określił producent. 

 


